
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

гр. София, ул. „Съборна” 1 

www.tourism.government.bg 

 

     РЕШЕНИЕ  

№ Т-93-00-374/ 20.03.2015 г. 

 

На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка 

с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, като Възложител на процедура на договаряне без обявление за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: „Организиране на съпътстващи събития в рамките на 

национално участие на България на Международното туристическо изложение 

MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”, открита с Решение № РД-

02-27-23/20.03.2015 г. на министъра на туризма, като се запознах и взех предвид 

протокола от договарянето, извършено от комисия, назначена със Заповед № РД-02-28-

32/20.03.2015 г. на министъра на туризма, както и другите документи, събрани в хода на 

процедурата 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За изпълнител на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 

обявление с предмет: „Организиране на съпътстващи събития в рамките на национално 

участие на България на Международното туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 

г./ в град Москва, Руска Федерация” – поканеният в договарянето участник „Експо 

Вижън БГ“ ЕООД. 

 

Мотиви:  

В хода на проведеното договаряне между поканения участник „Експо Вижън 

БГ“ ЕООД и назначената със Заповед  № РД-02-28-32/20.03.2015 г. на министъра на 



туризма комисия е постигната договореност по всички условия на договора между 

страните, вкл. но не само: предмет, срок и цена за услугата, като същите отговарят 

изцяло на изискванията на Възложителя, заложени в Покана с изх. № РД-02-27-

24/20.03.2015 г. за участие в процедурата. 

Назначената със Заповед  № РД-02-28-32/20.03.2015 г. на министъра на туризма 

комисия е изготвила доклад, с приложен протокол от проведеното договаряне съгласно 

чл. 92а, ал. 2 от ЗОП и цялата документация по обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на съпътстващи събития в рамките на национално участие на България 

на Международното туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, 

Руска Федерация”, съгласно изискванията на чл. 92а, ал. 5 от ЗОП. Докладът на 

комисията е одобрен от Възложителя.  

 На основание чл. 92а, ал. 6 от ЗОП настоящето решение и доклада на комисията 

да бъдат изпратени в 3-дневен срок от издаване на решението в един и същи ден на 

участника в процедурата и да бъдат публикувани в профила на купувача на 

Министерство на туризма,  при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 

 Решението може да се обжалва в 10-дневен срок от съобщаването му по реда на 

чл. 120 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.  

 

 

/П/ 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

Министър на туризма  

 

 

Изготвил: 

Красимира Карчева, държавен експерт, отдел „ПДОП”, дирекция „АПОЧР”  ..................... .......................... 

 

 


